
      

SKÅDEBANAN 
Södra regionen 

HELSINGBORG 
042 – 21 38 08 

MALMÖ 
040 - 10 30 25 

TEATERERBJUDANDE: 

Det stannar inom familjen 

TEATERERBJUDANDE: 
Stormen 
Strapatsteater på Krapperup 
I vår vandringsteater får publiken följa med på 
vindlande stigar mot bergiga vikar, men också vila 
på ljuvliga ängar tillsammans med det unga 
kärleksparet. Och efter prövningarna stundar 
försoningsfesten ... 
Speldagar: 
11-15, 18-22, 25-29 juli 
1-5, 7-12 augusti 
Biljettbokning:  
Biblioteket i Höganäs, Dunkers Kulturhus, 
Turistbyrån i Ängelholm eller på 
www.sommarteaterpakrapperup.se 

MUSIKERBJUDANDE: 
Med ögon känsliga för allt 
Birger Sjöbergs Plats, Helsingborg 

Visparken presenterar och BJUDER på en berättelse 
om Barbro Hörberg, av och med Anna Döbling. 
Speldag: 12 augusti kl. 15.00. Fri entré 

MUSIKERBJUDANDE: 

Rigoletto 
Turné med Skånska Operan 
Hertigen av Mantua håller fest. Han är känd som 
en stor förförare, & kurtiserar alla kvinnor han ser. 
Hertigen berättar för hovmännen om en ung 
skönhet han nu åtrår. Han har endast sett henne 
några gånger i kyrkan om söndagarna. Hon bor 
med en underlig man i ett hus i en mörk gränd i 
närheten. Den underlige mannen är ingen annan 

än hertigens hovnarr, den puckelryggige Rigoletto… 

Premiär: 7 juli på Bäckaskogs slott 
Pris: 295:-, stud. tom 18 år 150:-, barn tom 
12 år 125:-. Biljettbokning: 040 – 18 75 95. 

TEATERERBJUDANDE: 

Den inbillade sjuke 
Marsvinsholm  
Den inbillade sjuke Argan är övertygad om att han 
lider av varenda sjukdom från dysenteri till 
danssjuka.  Det finns knappt en medicin från 
Anafranil till Viagra som han inte knaprar i sig. Det 
är egentligen ett mirakel att han fortfarande är vid 
liv. Men den dan han bestämmer sig för att gifta 
bort sin dotter med en läkare, då börjar hans 
bekymmer på allvar & hela farskarusellen drar 
igång….  

Speldagar:  
Premiär 30 juni, 4 juli – 12 augusti 
Pris ord. 350:- / ungd upp t.om. 20 år 250:- 

Biljettbokning: 0411-600 15, 0411-57 76 81 
el. 0771-70 70 70, mer info på www.yst.nu 

MUSIKERBJUDANDE: 

Evita 
Storan, Malmö Opera 
 

Folkets Park, Billesholm 

En bullrande rolig fars som blandar galenskap och 
kaos på ett sjukhus som kunde vara någonstans i 

Sverige  
Speldagar: 
23-24, 27-30 juni 
4, 6-8, 11 juli 
Biljettbokning:  042 – 785 97 

Den legendariska historien om Eva Duarte, som 
från sin fattiga barndom på landsbygden kommer 
till Buenos Aires för att försörja sig som dansare, 
radiostjärna och skådespelare. Hon klättrar på den 
sociala stegen genom en rad kärleksaffärer och 
träffar slutligen överste Juan Perón. Eva hjälper 
honom med hans politiska karriär och Perón blir 
Argentinas president och diktator ... 
 
Speldagar: 
Premiär14 september  
Skådebanepris: 5 jan-13 (465kr, ord. pris 
540kr) & 11 jan-13 (425kr, ord. pris 495kr). 
Priserna är inkl. bokn avg. 
 
Biljettbokning: 
040-103025 eller 103028  

TEATERERBJUDANDE: 
Den enfaldige mördaren 
Storan, Helsingborgs Stadsteater 
Sven växer upp i ett fattigt hem tillsammans med 
sin mor och sin syster Vera. När modern dör 
försvinner Vera in till staden och Sven ackorderas 
ut till Fabrikör Höglund. Systern inser att om hon 
ska lämna fattigdomen bakom sig så måste hon 
spela livets rävspel. Hon överger Sven och ger sig 
i lag med Fabrikören. För Sven är Höglund 
förtryckaren. Men för Vera är Fabrikören 

trampolinen ut ur fattigdom till ett liv i välgång. 
Speldagar: 
19-20, 22, 27-29 september 
3-4, 6, 10-12, 17-20, 26-28 oktober 
2-3 november 
Skådebanepris 140:- (ord.pris 220 kr) 
Biljettbokning:  
042 – 21 38 08 


